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Ολοι τραβάνε το σχοινί και 
κάποια ώρα θα σπάσει... Οι 
Γερµανοί και κάποιοι από την 
τρόικα θεωρούν ότι η άνο-
δος ακραίων δυνάµεων και 
ο κίνδυνος κατάρρευσης της 
κυβέρνησης είναι ελληνικό 
πρόβληµα και όχι δικό τους. 
Απαιτούν την πιστή τήρηση 
των συµπεφωνηµένων και 
αρνούνται να µπουν σε συ-
ζήτηση περί ρύθµισης του 
χρέους πριν από το καλοκαίρι. 
Υψηλόβαθµοι Γερµανοί αξι-
ωµατούχοι αποκρούουν τις 

προειδοποιήσεις Αµερικανών 
και Ευρωπαίων συνοµιλητών 
τους, οι οποίοι τους προειδο-
ποιούν, πίσω από κλειστές 
πόρτες, πως ο ευρωπαϊκός 
Νότος κινδυνεύει από κοι-
νωνική και πολιτική έκρηξη. 
Αλλη κουλτούρα, διαφορετική 
νοοτροπία; Ολα αυτά συν την 
παραδοσιακή και διαχρονική 
αδυναµία της Γερµανίας να 
διαδραµατίσει ρόλο φωτισµέ-
νης µεγάλης δύναµης. Σηµα-
σία έχει πως τώρα η Ελλάδα 
κινδυνεύει να εµφανισθεί, για 

µια ακόµη φορά, ως «ειδική 
περίπτωση». Καταφέραµε να 
ξεφύγουµε από αυτή την κα-
ταραµένη κατηγορία εδώ και 
ενάµιση χρόνο, αλλά τώρα 
φοβούµαι πως θα ξαναπέ-

σουµε εκεί.
Εµείς βρίζουµε την τρόικα 

και την θεωρούµε υπεύθυ-
νη για πολλά. Στις Βρυξέλ-
λες, στο Βερολίνο και αλλού 

όµως έχουν επίσης κουρα-
σθεί να ζητάµε παρατάσεις, 
να δικαιολογούµεθα για διά-
φορα κλπ. κλπ. 

Κούραση και απελπισία 
µέσα, κούραση όµως και 

απελπισία και έξω σε κύ-
κλους που δυστυχώς µε-
τράνε.

Και ενώ αυτό είναι το κλί-
µα έξω, εδώ πλέον το πράγ-

µα είναι σαφές: άλλα µέτρα, 
δηλαδή περικοπές ή νέοι 
φόροι, δεν περνάνε.

Επί της ουσίας είναι αµ-
φίβολο κατά πόσον περνάνε 
και παλιά µέτρα που θα πρέ-
πει να ψηφισθούν. Η Ιστορία 
θα γράψει αν και ποιος έκα-
νε πρώτος το λάθος να ξεση-
κώσει ένα πανηγύρι κραυ-
γάζοντας «όχι άλλα µέτρα», 
που ενδεχοµένως να έχει 
πλέον περιορίσει ασφυκτικά 
τα περιθώρια χειρισµών της 
κυβέρνησης στο ελάχιστο. 

Σηµασία έχει πως αυτό το 
κλίµα δεν αλλάζει.

Οπότε; Ενδεχοµένως να 
εισέλθουµε σε µια γκρίζα 
περίοδο αβεβαιότητας και 
προσωρινού αδιεξόδου µέ-
χρι κάποια πλευρά να υπο-
χωρήσει ή να πάµε σε εκλο-
γές από σχέδιο ή ατύχηµα. 

Αυτό το σενάριο της αβε-
βαιότητας είναι ασφαλώς 
ό,τι χειρότερο για την πραγ-
µατική οικονοµία και την 
προοπτική ανάπτυξης της 
χώρας...

Του Αλέξη ΠαπαχελάΟλοι τραβάνε το σχοινί

Οι µαυραγορίτες τα παίζουν όλα για όλα
Εχει «ξεφύγει» η Αγκυρα

Από τα ΜΑΤ και τον ∆ένδια, από τον Σαµαρά 
και τον Βενιζέλο, η σκυτάλη της έντασης περνάει 
τώρα απροκάλυπτα στους καναλάρχες και τους 
µεγαλοεκδότες της διαπλοκής. Πριν καλά - καλά 
ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βουλή, τα «πα-
παγαλάκια» του Μνηµονίου είχαν αποφανθεί ότι 
νικητής στην κοινοβουλευτική συζήτηση ήταν ο 
Σαµαράς! Υιοθέτησαν και υπερακόντισαν στα όσα 
είπε. Χαρακτήρισαν επιλογή έντασης το συνταγ-
µατικό δικαίωµα του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρό-
ταση δυσπιστίας και το συνταγµατικό δικαίωµα 
των πολιτών να πραγµατοποιήσουν συγκεντρώ-
σεις διαµαρτυρίας. Τόση η δηµοκρατία τους!

Σε ρόλο Ηρακλειδών της κυβέρνησης, οι «πα-
παγάλοι» του Μνηµονίου προχώρησαν σε ανή-
θικες και συκοφαντικές επιθέσεις εναντίον του 
Τσίπρα, άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και συνολι-
κά εναντίον του κόµµατος της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης. Η εφηµερίδα «Τα Νέα» θυµήθηκε 
τις χειρότερες παραδόσεις της, όταν κυκλοφο-
ρούσε επί γερµανικής κατοχής, όταν συνέπραττε 
µε την αποστασία, όταν πρωτοστατούσε στις χρη-
µατιστηριακές απάτες της «ισχυρής Ελλάδας». Η 
«Ανατροπή» στο Mega έστησε ολόκληρη εκπο-
µπή για τη... «γλώσσα του σώµατος» του Τσίπρα!

Οι επιθέσεις των διαπλεκοµένων αποκαλύ-
πτουν τα ιδιοτελή κίνητρά τους. ∆εν συγχωρούν 
στον Τσίπρα το ότι έθεσε θέµα για τα «δωράκια» 
µε την παραχώρηση των ψηφιακών αδειών στα 
κανάλια, µε το σβήσιµο των προστίµων εκατο-
ντάδων εκατοµµυρίων ευρώ για φοροδιαφυγή 
στα καύσιµα, µε το πανωπροίκι στα µεγάλα έργα 
οδοποιίας, µε τις χαριστικές ρυθµίσεις για τις 
δηµόσιες προµήθειες, µε τις µίζες στους εξοπλι-

σµούς και τα υποβρύχια, µε το πάρτι της διαφθο-
ράς. Πρόκειται για πακέτο περίπου 10 δισ. ευρώ!

∆ιαπλεκόµενοι επιχειρηµατίες προσφέρουν 
την ύστατη υπηρεσία τους στο καταρρέον πολι-
τικό σύστηµα, του οποίου οργανικό και παθογε-
νές µέρος είναι και οι ίδιοι. ∆ίνουν τα ρέστα τους 
για να περιοριστεί το εύρος της ήττας του Σαµα-
ρά. Στοχοποιούν τον Τσίπρα ώστε η προσωπική 
απαξίωσή του να συµπαρασύρει τη δυναµική 
εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ και να µαταιώσει τη λαϊκή 
ελπίδα για δηµοκρατική ανατροπή. Πανικόβλητοι 
διαβάζουν τα µυστικά γκάλοπ, στα οποία ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ προηγείται ως προς την πρόθεση ψήφου και 
την παράσταση νίκης, ενώ ο Τσίπρας θεωρείται 
καταλληλότερος για πρωθυπουργός έναντι του 
Σαµαρά. Τους πιάνει σύγκρυο! Και λειτουργούν 
µε αντανακλαστικά µαφιόζου.

Όσο βυσσοδοµούν τόσο περισσότερο αποκα-
λύπτονται. Επιταχύνουν τη δική τους απαξίωση, 
αλλά και την πτώση της κυβέρνησής τους. Επι-
βεβαιώνουν την υποψία που σταθερά διατηρεί 
εναντίον τους ο λαός. Επιβεβαιώνουν όµως και 
τη χαµηλή εκτίµηση που έχουν πλέον τα διεθνή 
κέντρα έναντί τους. Εντός και εκτός Ελλάδας 
είναι κοινή συνείδηση ότι ο εφιάλτης που ζει η 
χώρα έχει πολιτική αιτία. Το καταρρέον πολιτικό 
σύστηµα, που αντιδρά αδίστακτα, ευθύνεται για 
την κρίση και τη διαφθορά. «Η ελληνική ελίτ δεν 
αγαπά τη χώρα της», έχουν σχολιάσει ξένοι πα-
ράγοντες επισηµαίνοντας τη ρεµούλα και τη φο-
ροδιαφυγή στην οποία επιδίδεται σταθερά η εν 
Ελλάδι κλεπτοκρατία. Τώρα κραυγάζει τον ιδιο-
τελή «πατριωτισµό» του. Είναι το τελευταίο µακι-
γιάζ κάθε µαυραγορίτη. Αυτή τη φορά θα χάσουν!

Εχει «ξεφύγει» η κυβέρνηση της 
Αγκυρας. Η τελευταία ρήση Ερντο-
γάν ότι δεν υπάρχει κράτος µε την 
ονοµασία Κύπρος ξεπέρασε τα όρια, 
σε τέτοιο βαθµό που δεν είναι και 
εύκολο να αντιληφθεί κανείς το για-
τί. Είναι τόσο χοντρό, που καταντά 
ακατανόητο...

Σε κάθε περίπτωση όµως, αυτό 
δεν ήταν το µόνο σηµάδι ενός τουρ-
κικού εκτροχιασµού έναντι της Ελ-
λάδας. Υπάρχουν ουκ ολίγοι και σε 
πολλά επίπεδα – ένας εξ αυτών, 
ήταν όταν προ ηµερών Τούρκοι επι-
βάτες που κατευθύνονταν στο σπίτι 
του Κεµάλ στη Θεσσαλονίκη – το 
οποίο ο δήµαρχος κ. Μπουτάτης θε-
ώρησε ύψιστο καθήκον του να κάνει 
µουσείο... -  σταµάτησαν ελληνικό 
τραίνο, επί ελληνικού εδάφους, για 
να τραγουδήσουν τον εθνικό τους 
ύµνο...  Ανάµεσα στους επιβάτες και 
ένας υπουργός...

Οτι κι αν γίνει, η τουρκική προκλη-
τικότητα δεν σταµατά να εκδηλώνε-
ται, είτε µε τέτοιους φαιδρούς, είτε 
µε άλλους, πιο σοβαρούς τρόπους, 
τόσο απέναντι στην Ελλάδα, όσο και 
απέναντι στην Κύπρο. Και δεν πρό-
κειται να σταµατήσει, καθώς η τουρ-
κική πολιτική παραµένει η ίδια όσες 
κυβερνήσεις κι όσα “καθεστώτα” κι 
αν αλλάξουν: είτε µε κοινοβουλευ-
τισµό, είτε µε δικτατορίες, είτε µε το 
«ελαφρύ»(;) πολιτικό ισλάµ, η ουσία 
είναι µία: ότι η Τουρκία θέλει µία 

ουσιαστική αναθεώρηση του καθε-
στώτος του Αιγαίου, αλλά και δεν 
αποδέχεται την Κύπρο ως ισότιµο 
και κυρίαρχο κράτος µέλος της διε-
θνούς κοινότητας.

Το γεγονός ότι περνάµε αυτή την 
πρωτοφανή κρίση, δεν πρέπει να 
µας κάνει όλα αυτά να τα ξεχνάµε. 
Κάθε άλλο µάλιστα: ακριβώς επειδή 
την περνάµε, οφείλουµε να είµα-
στε ακόµα πιο επικεντρωµένοι στην 
τουρκική απειλή, που δεν είναι θε-
ωρητική, ειδικά δε τώρα που σταδι-
ακά εισερχόµαστε και στην περίοδο 
των υδρογονανθράκων.

Ισχυρός αµυντικός µηχανισµός 
και στενότατη συνεργασία µε τους 
συµµάχους µας, όπως ιδίως εν προ-
κειµένω και για πολλούς λόγους το 
Ισραήλ, και φυσικά οι ΗΠΑ, η Ρωσία, 
ή η Γαλλία, είναι, µαζί µε την αποφα-
σιστικότητα, απαραίτητες προυπο-
θέσεις για την Ελλάδα, αν αυτή θέλει 
να διατηρίσει και, κυρίως, να ασκή-
σει τα εθνικά της δίκαια και, κυρίως, 
συµφέροντα σε µία πολύ κρίσιµη 
εποχή. Χωρίς αυτές τις προυποθέ-
σεις, δεν θα το καταφέρει.

Αν όµως η χώρα δείξει ότι αντι-
µετωπίζει και αυτά τα ζητήµατα µε 
µία αντίστοιχη λογική όπως τόσα 
χρόνια επί του δηµοσιονοµικού πε-
δίου µε την Τρόικα, τότε, η εικόνα θα 
αποδειχθεί µάλλον ζοφερή, ειδικά 
τώρα, όσο πιο πολύ «ξεφεύγουν» οι 
Τούρκοι...

Χρειάστηκε να φτάσουµε, λόγω της 
αδράνειας των πρυτάνεων, στο «παρά 
ένα» της απώλειας του εξαµήνου για χι-
λιάδες φοιτητές προτού ευαισθητοποιη-
θούν οι συγκλητικοί: τόσο το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών όσο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
έχουν προγραµµατίσει την έναρξη µα-
θηµάτων. Ωστόσο ουδείς µπορεί να είναι 
βέβαιος ότι όλα θα  κυλήσουν οµαλά: ήδη 
πανεπιστηµιακοί καταγγέλλουν κλίµα τρο-
µοκρατίας από ακροαριστερά «τάγµατα 
εφόδου» στο ΕΜΠ, ενώ και η στάση των 
διοικητικών υπαλλήλων παραµένει ασα-

φής. Είναι προφανές ότι οι εµπλεκόµενοι, 
η πολιτεία, οι πρυτάνεις και οι πανεπιστη-
µιακοί δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να 
παίζουν µε το µέλλον των φοιτητών. Εί-
ναι εποµένως αυτονόητο ότι τα µαθήµατα 
πρέπει να αρχίσουν... χθες. Οτι δεν πρέπει 
να χαθούν άλλες ώρες διδασκαλίας. Οτι 
δεν πρέπει να χαθούν άλλοι πόροι από 
ερευνητικά προγράµµατα. Οτι δεν επιτρέ-
πεται να συνεχιστεί η απαξίωση του πα-
νεπιστηµίου. Η ανώτατη εκπαίδευση είναι 
το κλειδί για ένα καλύτερο αύριο. Ουδείς 
δικαιούται να το πετάξει στα σκουπίδια!

(1882 – 1966)

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!


